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                                                   يلاعت همسب

____________________________________________________________________________  
  ؟دوش يم اه  هشوپ و اه لياف ندش يپك  ثعاب ريز نامرف ود زا كي  مادك بيكرت )1
    tuCوeteleD   )د          ypoCوetsaP  )ج                  tuCوetsaP  )ب        tuCو  ypoC  ) فلا
  ؟تسا مادك بيترت هب  MORPEE يزير همانرب و ندش كاپ ي هقيرط - )2 

       شفنب اروام هعشا  -يكيرتكلا )ب      يكيرتكلا  -شفنب اروام ي هعشا )فلا
  يكيرتكلا  -يكيرتكلا )د        شفنب اروام – شفنب اروام هعشا )ج 

  يرون ملق )د    رنكسا )ج    رتنيرپ )ب     دروبيك)فلا ؟تسين رتويپماك يدورو ريز ياهرازبا زا كيمادك -)3

  ؟دنهد يم رارق اه هظفاح عاونا زا كيمادك يور ار متسيس يزادنا هار يارب زاين دروم و مهم تاعالطا -)4
 YPPOLF )د    MORDC )ج        MOR )ب      MAR )فلا

  دروم هس ره )د    يداه همين )ج     يداه ريغ )ب      يداه )فلا ؟دوش يم هدافتسا زيچ هچ زا الومعم هظفاح نتخاس يارب -)5

 MORPE )د    MOR )ج        MWR )ب      MAR )فلا ؟تسا يندناوخ طقف ريز ياه هظفاح زا كيمادك -)6

  زادرپ هژاو )د         لماع متسيس )ج         MOR )ب       MAR )فلا ؟دراد مان هچ رزفا تخس و ربراك نيب طبار -)7

  .تسا ....... نآ رد تاعالطا و هدوب ....... عون زا  MAR تاعالطا هب يبايتسد -)8
  رادياپ – يبيترت )د             رادياپان  - يبيترت )ج         رادياپ - ميقتسم )ب       رادياپان  - ميقتسم )فلا

  ؟دوش يم هدافتسا روظنم هچ هب etsapو tuc نامرف-)9

  نآ هرابود نادرگزاب و نامرف نيرخآ فذح )د   تاعالطا يياج هباج )ج   تاعالطا يپك )ب  تاعالطا فذح )فلا
  ؟دريگ يم رارق ...... تمسق رد دوش يم ارجا و شزادرپ ي هدامآ يا همانرب يتقو -)01
 MORPE )د             MORP )ج         MOR )ب       MAR )فلا

  ؟دوش يم يا هلحرم هچ دراو رتويپماك ندش نشور ضحم هب -)11
 TOOBER)د   TSOP )ج  REDAOL )ب   SOIB)فلا

  ؟تسا يياه تمسق هچ لماش يزكرم ي هدنزادرپ دحاو-)21  

   يجورخ دحاو-يلصا هظفاح  -ناهنپ هظفاح -لرتنك دحاو )فلا
   لرتنك دحاو -قطنم و هبساحم دحاو  -ناهنپ هظفاح - يلصا هظفاح )ب
   ناهنپ هظفاح-اهتابث -لرتنك دحاو -قطنم و هبساحم دحاو )ج

  يلصا هظفاح – يجورخ دحاو -لرتنك دحاو  -ناهنپ هظفاح -يدورو دحاو )د
  ؟ دراد ار كي و رفص يزاس هريخذ تيلباق هك دشاب يم هظفاح دحاو نيرتكچوك............. -)31 
  tib )د   elban )ج          drow )ب            etyB )فلا

   رنكسا )د             ركيپسا )ج       رتنيرپ )ب     روتينام )فلا   ؟دشاب يمن رتويپماك يجورخ دحاو ريز يازجا زا كيمادك-)41
  )د     MORPEE )ج        MORPE )ب      MAR )فلا؟ تسا نكمم ريغ هظفاح مادك يوتحم ندرك كاپ  -)51
  *.دراوم همه .د  رازفا نايم.ج  رازفا مرن .ب  رازفا تخس .فلا:دشاب يمرتويپماك مولع هب طوبرم  هنيزگ مادك  -)61

 )yromeM niaM( يلصا هظفاح .د  * .)erawdraH(رازفا تخس.ج )ylppus rewop( هيذت عبنم .ب )esac( هبعج .فلا ؟دشاب يمن هنايار يازجا زا  هنيزگ مادك -)71

  ؟دشاب يمن upc يلخاد ياضعا زا هنيزگ مادك -)81

  )UC( لرتنك دحاو و )ULA( قطنمو هبساحم دحاو .فلا
 )yromeM niaM(   يلصا هظفاح .ب

  )yromeM larehpireP(  يبناج هظفاح .ج

  * .ج و ب هنيزگ .د
  ؟تسين حيحص هنيزگ مادك )MAR( رتويپماك يلصا هظفاح دروم رد -)91

  .تسا شزادرپ لمع زا لبق يدورو ياه هداد نتفرگ رارق يارب يلحم  .فلا

  .تسا شزادرپ زا سپ يجورخ تاعالطا نتفرگ رارق يارب يلحم .ب
  .ديآ يم راك هب زين اهشزادرپ يتقوم جياتن نتفرگ رارق يارب يا هطساو ناونع هب .ج
 *.تسا تاعالطا يمياد يرادهگن هب رداق .د

  لرتنك دحاو .ج* .قطنم و هبساحم دحاو.ب هظفاح دحاو- فلا ؟دريگيم تروص تمسق مادك رد اه هداد شزادرپ لمع-)02
   يجورخ دحاو .د

 ؟درك هدافتسا يشور هچ زا دياب اه هشوپ ت اصخشم هدهاشم يارب-)12

  .nepo هنيزگ باختنا و هشوپ نكيآ يور تسار كيلك – فلا
  * .seitreporP  هنيزگ باختنا و هشوپ نكيآ يور تسار كيلك -ب
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  رظن دروم هشوپ نكيآ يور كيلك لباد - ج
  رظن دروم هشوپ نكيآ ندرك گرد - د

 ؟تسا بسانم نامرف مادك باختنا ، يپالف ويارد هب هشوپ ايو لياف عيرس لاسرا يا رب-)22

  hserfeR .د       etsap& tuC   .ج      *yppolF ot dneS.  .ب    etsap& ypoC .فلا
  ؟دريگ يم رارق اجك رد ارجا روظنم هب همانرب كي -)32

  .يدورو دحاو- د.يجورخ دحاو- ج *.يلصا هظفاح- ب  يبناج هظفاح- فلا

 .دننكيم ليدبت  .............. هب ار .............. هك دنتسه يياههاگتسد يكيرتكلا ياهروتوم  -)42

   ييايميش يژرنا /يكيرتكلا يژرنا .ج يكيرتكلا يژرنا /يكيناكم يژرنا .ب *.يكيناكم يژرنا /يكيرتكلا يژرنا .فلا
  . يرون يژرنا /يكيناكم يژرنا .د

  ؟ دنريگيم رارق هنايار ءازجا زا هورگ مادك ءزج ديلك هحفص و روتينام ، سوم )52
  رازفا مرن )د                   رازفا تخس )ج               يجورخ ياهرازبا )ب        يدورو ياهرازبا  ) فلا

  61 )د    8 )ج        01 )ب       2 )فلا  ؟دشاب دناوت يمن انبم مادك)2 رد423 ددع  -)62
  مادك چيه )د    1101101101 )ج        731 )ب      137 )فلا؟تسا مادكBD2 لاميسد ازگه ددع يهدهد لداعم -)72
  ؟تسا مادك يقطنم هزاورد نآ.دشاب رفص شياه يدورو زا يكي لقا دح هك دوش يم كي ينامز يقطنم ي هزاورد كي يجورخ -)82

 RON )د    DNAN )ج        RO )ب      DNA )فلا

  ROX )د    RON )ج        RO )ب      DNA )فلا؟داد ناشن ار يربارب مدع ناوت يم تيگ مادك اب -)92

  TON )د    RON )ج        RO )ب      DNA )فلا؟دشاب يم تيگ مادك هب طوبرم        لكش -)03

  برض )د    يزرا مه )ج        RO )ب      DNA )فلا    ؟تسيچ فرعم لباقم كولب -)13
  38 )د    85 )ج        27 )ب      84 )فلا ؟تسا مادك 010111 ددع لاميسد لداعم -)33
  1011 )د  101101 )ج    110001 )ب      101001 )فلا ؟تسا مادك 11101 و 0111 يرنياب ددع ود عمج لصاح-)43

 2 )د    3 )ج        1 )ب      4 )فلا ؟تخاس  DNA تيگ كي ناوت يم  DNAN تيگ دنچ لقادح بيكرت اب  -)63

                    ؟تسا تيگ مادك هب طوبرم ريز لودج دشاب لاتيجيد تيگ يجورخ  F و تيگ  ياه يدورو  y , x رگا -)73
                                                                                                                                 F   Y    x  
                                                                                     RO )ب      DNA )فلا
                                         ROX )د    RON )ج 

    ؟تسيچ فرعم لباقم دامن -83

  مادك چيه )د                              هلر چيپ ميس )ج           زاب يداع تلاح رد تكاتنك )ب     هتسب يداع تلاح رد تكاتنك  )فلا
  ؟تسيچ زاف كت روتوم ورتكلا يزادنا هار رد زكرم زا زيرگ ديلك شقن-93
  رادم زا نزاخ و يلصا چيپ ميس ندومن جراخ )ب               رادم زا يلصا چيپ ميس ندومن جراخ )فلا

  تسا حيحص دروم هس ره )د     رادم زا نزاخ و يكمك چيپ ميس ندومن جراخ )ج  
  35 )د        73 )ج    34 )ب    64 )فلا؟تسيچ لاميسد يانبم رد 11101 و 0111 يرنياب ددع ود عمج لصاح -04
  8 )د              6)ج         4 )ب       2 )فلا ؟تشون ناوت يم انبم مادك رد ار 6323 ددع -14

     ؟تسيچ فرعم لباقم دامن -44
  برض )د              يزرا مه )ج         RO )ب        DNA )فلا

  ؟ تسا مادك 1001 و 10111 يرنياب ددع ود قيزفت لصاح -54
  1111 )د             1010 )ج         0101 )ب       1001 )فلا

  ؟تسا مادك 421 ددع يرنياب لداعم -64

  0011111 )د             1010101 )ج         010001 )ب       1010111 )فلا
  ؟درك كاپ ار MOR ي هظفاح ياوتحم ناوت يم هنوگچ -74
  تسين ريذپ ناكما )د             شفنب اروام ي هعشا )ج         قرب عطق اب )ب        remargorp هاگتسد زا هدافتسا اب )فلا

  ؟دشاب يم تيگ مادك دامن  لكش -94
 RONX )د             ROX )ج         RO )ب        DNA )فلا

  
  ؟تسا مادك RON تيگ يتسرد لودج  -05
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                              )فلا                                                        )ج

              
  
  

  
   --)  (        ؟تسيچ فرعم لباقم دامن-15

  مادك چيه )د  هتسب يداع تلاح رد تكاتنك)ج   زاب يداع تلاح رد تكاتنك )ب   هلر چيپ ميس )فلا

  ؟دوش يم ميظنت يلماع هچ ساسارب زاف كت روتوم كي ظفاحم ديلك-25
  زويف تيفرظ )د    يمان نايرج )ج     هيذغت طخ عطقم حطس )ب   يزادنا هار نايرج رثكادح )فلا
  

   ؟تسيچ فرعم لباقم دامن -35
  مادك چيه  )د  هتسب يداع تلاح رد تكاتنك )ج  زاب يداع تلاح رد تكاتنك )ب   هلر چيپ ميس )فلا

  ؟دنتسه يميهافم هچ ياراد بيترت هب دوش يم هتشون اه روتكاتنك و  اه يتسش يور رب هك CN – ON تمالع -45
  زاب يداع تلاح رد و هتسب يداع تلاح رد)ب   ندرك شوماخ -نشور )فلا

  مادك چيه )د    ندرك نشور – شوماخ   )ج

  
  ؟تسا مادك پچ هب تسار زا بيترت هب  RONXو ROX  رادم رد هتفر راك هب DNA ياه تيگ لقادح  -95

  3 -1)د      2-2)ج              2-3)ب         3 -2 )فلا
  :هك تسا كي ينامز DNA تيگ يجورخ-26
     دشاب كي طباور زا يكي )فلا

     دشاب كي اه يدورو زا يكي لقادح )ب 
   دشاب كي اه يدورو زا يكي رثكا دح )ج 
  دشاب كي يدورو ود ره )د  

46-  BD فلا  ؟ دنوش يم هريخذ هظفاح مادك رد ، دنوش هدافتسا تقوم و تدم هاتوك فراصم يارب و دنشاب يتقوم تاعاللطا يواح هك يياه(  MORPE      ب(MAR         ج(  MORPEE       
  MOR)د

  110111)د    11011101)ج     10111011)ب    0101101 )فلا    ؟ اب تسا ربارب )781 (01 ددع 2 يانبم لداعم -56

(61 ددع -66 

 

AC   ؟ تسا يرنياب ددع مادك لداعم )2
   0011010101)د   010001010011 )ج    010010010011)ب            0101010011)فلا

 ددع -76

 

( 1001   ؟تسا هنيزگ مادك لداعم 2(

 )ب     9 )فلا

 

( 11 )ج    8(

 

(9)   دروم هس ره )د     61
  ؟ تسا يتيگ هچ X .دشاب كي شياه يدورو مامت هك تسا رفص ينامز X تيگ يجورخ -86
  DNA )د       RO )ج     DNAN)ب     RON)فلا

  ؟ تسا يقطنم تيگ مادك هب طوبرم لباقم تحص لودج -96
  RO )د   RON )ج    ROX)ب    DNA  )فلا
  .دريگ يم رارق هدافتسا دروم يتسد لرتنك متسيس كي رد هك CLP شقن -07

   يلرتنك هسورپ كيتاموتا مامت ماجنا)فلا
  ربراك يلامتحا ياطخ زا يريگولج)ب

  يرورض عقاوم رد اه راطخا و اه مرالآ ديلوت )ج
  3 و 2 دراوم )د
 يم امد رلرتنك دقاف متسيس( دشاب يم عون هچ زا ددرگ يم تراتسا سپس و دومن تفايرد ار دوخ يراك همانرب يروتكلس ديلك كي طسوت راك هب عورش زا لبق هك ييوشسابل نيشام كي متسيس -17 

  راد كبديف متسيس)د    دنمشوه لرتنك متسيس)ج    هتسب هقلح متسيس)ب    زاب هقلح لرتنك متسيس)فلا               دشاب
  ؟ دوش يم هدافتسا CLP هب يجورخ و يدورو رگيد ياه دحاو ندومن هفاضا تهج ريز ياه دحاو زا كيمادك -27
   PC لودم)د    MI لودم)ج    TUPNI لودم)ب    UPC)فلا           

   لاـعف رـيغ اي لاعف تروصب هك تسه يياه نامرف رودص و همانرب تاروتسد قباطم تاعالطا نيا شزادرپ و اه يدورو زا تاعالطا تفايرد ريز ياه دحاو زا كيمادك هفيظو CLP كي رد -37
   O/I  )د YROMEM)ج    SP)ب     UPC)فلا                 ؟ دوش يم رهاظ اه يجورخ ندومن
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          GALF)ج          OIP)ب           IIP)    فـلا؟ دوـش يـم يرادـهگن...................  ماـنب يتمسق رد هدما تسدب ياه يجورخ ، ييانستسا دراوم رد زج هب ابلاغ همانرب يارجا نيح رد-47
   MUCCA)د
   01 ات 5)د      7 ات 5)ج        5 ات 3 )ب     6.3 ات 8.2 )فلا   ؟تسا تلو دنچ CLP رد PU KCAB يرطاب ژاتلو -57

  ؟ تسا ينايرج و ژاتلو هچ ياراد ، درادناتسا تلاح رد گولانا ژاتلو -67

CDv010 )فلا

 

02  Am   ,-

 

02  Am ,4-0     
 )ب

 

02 Am , 42 CDv  , 0-4 

)ج

 

011 CDv  -

 

2.5  v  , 0-

 

02 Am  , 5-0  

42,0   )د

 

02  Am  , -

 

02  Am  , 0-

 

 , 4  
  دشاب يم رپمآ دنچ يمهاراب رد يجورخ نايرج رثكا دح تسا يا هلر اهنآ يجورخ هك يياه CLP رد -77

  رپما 5)د    رپمآ 7)ج    رپمآ 3)ب   رپمآ 01)فلا
 upc يجورخ لانگيس تيوقت )ب upc رد يدورو لانگيس تيوقت )فلا؟ تسيچ CLP رد رلپوك يتپآ  هفيظو -87

  upc هب عيرس يسرتسد يارب تاعالطا ندرك هريخذ )د يجورخ و يدورو زاupc ندرك هلوزيا )ج

97- emit elcyc ) ؟ تسيچ  )ينامز لكيس  
  دوش ارجا روتسد ات هك دشكيم لوط هك ينامز )ب    دوش ارجا همانرب كي دشكيم لوط هك ينامز )فلا

  دوش لقتنم يجورخ هب MUCCA زا تاعالطا هك ينامز  )د  دوش لقتنم MUCCA هداد كي ات دشكيم لوط هك ينامز )ج

  ؟دشابيم حيحص هنيزگ مادك لباقم ياه پالف پيلف رد -08
   تسا مدقم TESER يدورو رب TES يدورو )فلا

  دشاب كي هراومه دياب TES  يدورو ، يجورخ ندش لاعف يارب )ب

   تسا مدقم TES يدورو رب TESER يدورو )ج
  دشاب كي هراومه دياب TESER  يدورو ، يجورخ ندش لاعف يارب )د
  ؟تسيچ رد RS,SR پالف پيلف توافت -18

   دنرادن يدربراك توافت)د  تسا يرازفا تخس يرگيد و يرازفا مرن يكي )ج   S,R تيولوا رد )ب اهنآ يدورو عون رد )فلا
  :روظنم هب نامرف راذم رد TDFOرميات زا -28
  دوشيم رفص يجورخ هدش ميظنت نامز تشذك زا سپ و هدش كي يجورخ يدورو ندش كي اب )فلا

  دوش يم رفص يجورخ هدش ميظنت نامز تشذگ زا سپو هدش كي يجورخ يدورو يا هظحل هدش كي اب)ب
  دوش يم رفص يجورخ TESER اي و يلوزن هبل اب دوشيم كي يجورخ ميظنت نامز تشذگ زا سپ و هتفرگ نامز رميات يدورو هدش كي اب )ج
  دوش يم رفص يجورخ TESER  ابودوشيم كي يجورخ هدش ميظنت نامز تشذگ زا سپ و هتفرگ نامز رميات يدورو يا هظحل هدش كي اب )د

  تسا يمازلا امتح TESER  يدورو نتشاد رميات مادك رد -38
  SS )د           PS )ج         ES )ب     DS )فلا

(2=)   (01ددع -101

 

110101   14.د     33.ج  *.34 .ب     24 .فلا  ؟ )  
 ددع  -201

 

( 127 )8 )      (=  . فلا   ؟01

 

( 564 ) .ب  * .01

 

( 563 ) .ج    01

 

( 574 ) .د   01

 

( 573 ) 01   
 .دنتسه تيب ..... و ..... و.....  ياراد تسار هب پچزا بيترت هب drow elbuod -drow-etyb  ياهريغتم -301

  8,23,61.د   *. 23,61,8.ج    61,8,23.ب   23,8,61.فلا
  

 ؟دشاب يقطنم كي اهيدورو زا يكي طقف لقادح :هك دوشيم يقطنم كي ينامز يجورخ يقطنم هزاورد نيا رد -701

  DNAN .د    RON.ج    RONX.ب  * .ROX.فلا
  ؟ دشاب كي ود ره اي دشاب رفص يدورو ودره :هك دوشيم يقطنم كي ينامز يجورخ يقطنم هزاورد نيا رد  -801

  DNAN .د    *.RONX.ج    .RONب   ROX.فلا

  ؟ دشاب يمن يا هلر تارادم هب تبسن CLP يايازم زا هنيزگ مادك-901

  .دوش يم نامرف يولبات مجح شهاك بجوم CLP زا هدافتسا.فلا
  تشاد دنهاوخن يا هرود ياه سيورسو تاريمعت هب يزاين ،رتشيب رمع رب هوالع نياربانب ،دنرادن يكيناكم كالهتسا ،اهCLP .ب

  دننكيم فرصم يرتمك يژرنا اهCLP .ج
  * .دننك يم داجيا يتوص و يكيرتكلا ياهزيون يا هلر تارادم فالخ رب اهCLP.د

 ؟ دشاب يمن clp  يسيون همانرب ياهنابز زا كيمادك -011

  LTS.د  * .C.ج  DL.ب  DBF .فلا



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 
  )DBF( يتاچرولف .ب   *.)DAL(  ينابدرن .فلا؟دوش يم هداد ناشن يا هلر نامرف ياهرادم چيپ ميس و لاصتا دامن تروص هب همانرب طخ اي روتسد ره يسيون همانرب شور نيا رد -111

   لاكساپ.د )LTS( يترابع.ج
 ؟ دوش يم هداد شيامن هنوگچ يدورو مراهچ تياب زا موس تيب -211

.فلا

 

 I .ب    4.3

 

 I .ج  *.3.4

 

 Q .د   3.4

 

 M 4.3   
  ؟ تسين CLP متسيس كي هدنهد ليكشت ياهتمسق زا هنيزگ مادك-311

  *..IIP اهيدورو ريوصت .د   MI طبار لودم .ج   UPC يزكرم شزادرپ دحاو .ب   SP هيذغت عبنم دحاو .فلا

  ؟ تسا ردقچ دوش يم هدافتسا اه CLP رثكا رد هك يژاتلو -411

   تلو 011.د    *. تلو 2/5 اي 5.ج    تلو 2/5.ب   تلو 5  .فلا
  ؟ تسا clp  هظفاح مادك رد اه هدنرامش و اهرميات ،اهگلف يرادهگن لحم -511

   .تسا حيحص  دراوم همه .د )MOR( هظفاح .ج  )MORPEE,MORPE( مئاد هظفاح .ب   *.)MAR( تقوم هظفاح .فلا
 يلخاد تارادم اباهيدورو طابترا يتعنص ياهطيحم رد دوجوم ياهزيون دورو زا يريگولج يارب اي رادم رد هدمآ دوجوب تالاكشا زا يشان تارطخ زا CLP  يلخاد تارادم تظافح تهج-611

CLP  دننكيم هدافتسا ....... زا.  

  روتالوزيا .د  PC   لودم.ج    *.رلپوك يتپا .ب  MI لودم .فلا
  ؟دنشاب يم نايرجوژاتلو ريداقم هچ ياراد CLP   هتسويپ اي گولانآ ياهيدورو-711

 .فلا

 

0  _ 01± CDV  , 02 am     ب.

 

0_ 01± cdv  , 4 am    ج. ,c

 

0_ 01± dv .

 

4_ 02 am ايو  

 

0_ 02 am. *   

 .د

 

0_ 01± cdv  , 0_ 02 am  
  .دوشيم هدافتسا .......... زا يبناج ياهUPC اب يزكرم UPC  نيب طابترا تهج نينچمه ودنوشيم تظفاحم يلخاد ياهتمسق رياس زا .......... مان هب يدحاو هليسوب گولانآ ياهيجورخ -811

 *..PC لودم /روتالوزيا.د    MI لودم /رلپوك يتپا.ج   MI لودم/روتالوزيا.ب  PC لودم /رلپوك يتپا .فلا

  ؟ دشاب يمن sub متسيس زا هنيزگ مادك-911

   sub lortnoc .د     sub sserdda .ج    * -.sub tols.ب    sub ataD .فلا

  ؟دشابيم مادك لرتنك شور هب انب لرتنك ياه متسيس عاونا )021
                    يرازفا مرن لرتنك ياه متسيس  - يرازفا تخس لرتنك ياه متسيس )فلا

  هتسب هقلح لرتنك ياه متسيس  -زاب هقلح لرتنك ياه متسيس )ب

      يكينورتكلا  - يكيتامونپ -يكيلورديه – يكيناكم  -يا هلر )ج 
  elbammargorp – هنايار )د 

(61   ددع )121

 

1 AC( 010100100100  (   )ب      ) 010100111000  (   )فلا   ؟ تسا مادك 2 يانبم هب (          

      ) 010100111000  (  )د     ) 011000111000  (  )ج
  ؟ تسيچ  MARD  هب تبسن MARS  هظفاح تيزم )221
  دراد رت نيياپ يبايتسد تعرس )ب                    دراد  يرتالاب يبايتسد تعرس )فلا

  تسا ندرك هريخذ لباق هظفاح نيا رد تاعالطا )د                        تسارت نازرا )ج
  ؟دشابيم هتسب هقلح لرتنك ياه متسيس هب تبسن زاب هقلح لرتنك ياه متسيس تيزم هنيزگ مادك )421

    يجورخ زا كبديف اب رت فاطعنا لباق و رت قيقد لرتنك )فلا
   نآ ندوب يداصتقا و يگداس )ب
  .ددرگ يم لاسرا هدننك لرتنك دحاو هب)اطخ لانگيس( بولطمرادقم اب يجورخ رادقم فالتخا )ج

  .دنك يم رداص ار اطخ حيحصت تهج مزال نامرف ،هدش ماجنا شيپ زا تاميضنت هب هجوت اب و دنكيم لمع لرتنك هقلح رد هدنريگ ميمصت ناونع هب هدننك لرتنك )د
  ؟ دوش يم صخشم يتمالع هچ اب يياقلا ياهروسنس )521
  ESI )د     SPI )ج  SPO )ب   SPM)فلا

  ؟ دوشيم كي يجورخ يدورو كي طقف ندش كي اب هنيزگ مادكرد )621
                                                                                                                                
  )ب  )فلا

   
  
  

  
  )د                                                                                         )ج

   



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 
  

 يجورخ ،  هدنور الاب ژاتلو هبل لامعا اب هنيزگ مادكرد  )821

 

 Q   ؟ دوشيم رفص سپس و كي ميات لكيس كي 0.4
                                

  )ب                                                                                 )فلا
                                                                           
  

  
                                                                                                        
  

  
  )د        

    )ج
  
  

  
  

  ؟دشابيم هيقب زا توافتم ريز ياهرمياتزا عون مادك )921

     
  
    

  
  
  

  
  )ب                                                                                                          )فلا
  

    
      
  

  )ج                                                                           )د
  

  
  
  

  
 
  ؟ ددرگ يم هريخذ  اهرتناك و اهرميات – هظفاح ياه تيب  - IIP -   QIP   تاعالطا هظفاح مادك رد )231
                    yromeM  daoL   )فلا
           yromeM  evitneteR   )ب  

        yromeM   kroW   )ج  
  yromeM  metsyS )د   

  . دوش يم لقتنم ............. هظفاح هب تسا ارجا لباق هك يشخب طقف دريگ يم رارق يراذگ اب هظفاح رد هك هچنآ زا )331

  yromeM  metsyS)د  yromeM   kroW   )ج    yromeM  evitneteR   )ب    yromeM  hsalF  )فلا
   ؟ دوش يم هدافتسا هنيزگ مادك زا يا هسياقم و يضاير تايلمع ماجنا و فلتخم ياهسردآ نيب اه هداد يراذگ راب تهج )431

-003 يدنب ركيپ  )yromeM  evitneteR   531  )د       yromeM  hsalF  )ج              srotalumuccA    )ب      sretsigeR )فلا 

 

S7 مادك بيترتب 

  ؟ تسا
 liaR – SP-  UPC - MS  -  MI – MF - PC اي  kcaR  )فلا



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 
 liaR – SP- UPC -  MI -  MS – MF -  PC اي  kcaR  )ب

  liaR – SP-  MI -  UPC  -  MS – MF -  PC اي  kcaR  )ج
 liaR-  UPC –SP -  MI -  MS – MF -  PC اي  kcaR  )د

-003رد  يبناجرازفا تخس مادك زا )631

 

S7  ناونعب   yromeM  daoL  ؟ دوشيم هدافتسا  
  MD )د  suB )ج  draC yromeM orciM )ب  MS )فلا

   ؟ دشابيم حيحص هنيزگ مادك )731

  

  
  

    )د                            )ج                       )ب                   )فلا

  
  ؟ دشابيم حيحص هنيزگ مادك )831

  

  
  

    )د                      )ج                         )ب                     )فلا
  

   ؟ دشابيم OLR  يفنم هبل  سردآ زاس راكشآ هب طوبرم لبمس مادك )931

   )د               )ج                        )ب                    )فلا

  
   ؟دشابيم )TNI( regetnI تروصب نآ  epyT ataD هنيزگ مادك)041

      

     )د            )ج          )ب         )فلا      

    
  ؟دهديم ماجنا ار ددع)مود هشير(رذج لمع هنيزگ مادك ) 141     

  

   )د              )ج              )ب             )فلا      

  



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 

                                                                 ؟ دشابيم حيحص هنيزگ مادك لكش هب هجوت اب )241

  
              هدنهد هار ريش )د      هراك2 ردنليس  )ج      رنف اب تشگرب هراك كي ردنليس )ب      رنف اب تفر هراك كي ردنليس )فلا    

  

       ؟ دشابيم حيحص هنيزگ مادك لكش هب هجوت اب )341

                                                                                      

 )د   )ج     )ب  )فلا 

     
  

        ؟تسا هنيزگ مادك لداعم لباقم رادم )441

    

   )ج                                  )فلا                           

  

     )د                                   )ب             
  

  ؟ تسا نكمم ريغ هظفاح مادك يوتحم ندرك كاپ )541 
  

  MORP)د                        MORPEE )ج                     MORPE )ب                MAR )فلا     
  ؟ تسا يقطنم تيگ مادك هب طوبرم لباقم تحص لودج ) 641
  

     RONX)ج                 DNAN  )فلا      
  
  

  RO )د                      ROX)ب       
  

  ؟دشابيم حيحص هنيزگ مادك لباقم ياه پالف پيلف رد )94

                                                                 تسا مدقم TESER يدورو رب TES يدورو )فلا
  دشاب كي هراومه دياب TES  يدورو ، يجورخ ندش لاعف يارب )ب
   تسا مدقم TES يدورو رب TESER يدورو )ج

  دشاب كي هراومه دياب TESER  يدورو ، يجورخ ندش لاعف يارب )د
  ؟ تسا   FSرميات هب طوبرم لبمس مادك  )051
  



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 

   )د             )ج             )ب           )فلا           
  

  ؟ دشابيم رامش الاب طقف رتناك مادك )151

   )د            )ج           )ب         )فلا                                 
 
     ؟ دشابيم حيحص هنيزگ مادك لكش هب هجوت اب )  251
  . دشابيم RO  زا لبق DNA  روتسد  )فلا

  . دشابيم  DNAزا لبق  ROروتسد )ب
  . تسا تس اب تيولوا )ج
  . مادكچيه)د

  
  

  
 
    ؟ دشابيم تسرد هنيزگ مادك درگپچ تلاح ردريز  درگتسار و درگپچ تردق رادم هب هجوت اب )351
  مود و لوا زاف ياجباج )فلا

  موسو لوا زاف ياجباج   )ب

  موسو مود زاف ياجباج )ج
  هدشن ماجنا زاف ياجباج )د
  

  
  
  

  
  ؟تسا ريز ياه هنيزگ زا كيمادك لباقم همانرب  LTS لداعم )451
  )فلا

  
  
  

  
  

  مادكچيه )د          )ج          )ب

  

  
  
  

  



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 
 هك يتروص رد لباقم همانربرد )551

 

I  يجورخ دوش هدرشف 1.0

 

Q   ؟دهد يم تيعضو ريغت يتلاح هچ هب 0.0
 )فلا

 

Q   .دوب دهاوخ رفص ربارب 0.0
 )ب

 

Q   .دوب دهاوخ 1 ربارب 0.0

تيعضو هب يگتسب )ج

 

I   .دراد 1.0
  .دنك يم ظفح ار دوخ يلبق تلاح)د
  

 هك  يتروص رد ور هبور همانرب رد )651  ؟

 

I  دوش يم يراذگ راب يرادقم هچ  اب رميات ،دوش لاعف 5.1
  .دوشيم يراذگراب هيناث يليم 005رادقم اب رميات )فلا

  .دوش يم يراذگ راب هيناث 5 رادقم اب رميات )ب

  .دوشيم يراذگراب هيناث وركيم 005 رادقم اب رميات )ج
  .دوش يم يراذگ راب هين اث05 نامزاب رميات )د
 
 ندش لاعف اب ميهاوخب رگا )751

 

I  يجورخ هيناث 01 زا دعب 5.1

 

Q   ؟مينك لاوس تمالع نيزگياج ديابار هنيزگ مادك دوش لاعف 2.2

)فلا

 

S5T 00001# sm 

 )ب

 

S5T 0001# sm  
)ج

 

S5T 01# S  

  جو فلا )د
  

 ميهاوخب هك يتروصرد )851  ؟دنوش

 

DM   دوش راب 0008 رادقم اب 005

 

X1 و

 

x2  راب يريداقم هچاب دياب 

)فلا

 

x1= 00061  , x2=2  
)ب

 

x2= و 0008

 

x1= 00061  
 )ج

 

x2=2 و

 

x1= 0008  

)د

 

x2= و 0002

 

x1= 0006  
  ؟دشاب يمن حيحص اهرتناك درومرد ريز تالمج زا كيمادك)951
  .ددرگ يم هدافتسا الاب شرامش يارب UC يدورو )فلا

  .ددرگ يم هدافتسا نيياپ شرامش يارب DC يدورو )ب
  .دوب دهاوخ1 ربارب نآ Q يجورخ دشاب رفص زا رتگرزب UC-S رتناك  يراجرادقم هك يتروصرد )ج

   .ددرگ يم هريخذ نآ VP تمسق رد UC-Sرتناك يراجرادقم )د

  .دشاب يم .................... عونزا اهرتناك DCB- VCو VC يجورخ )061
  laeR )د                         etyB )ج                              droW)ب                             droWD )فلا
    

  ؟دشاب يم هنيزگ مادك اهرتناك DCB– VCو VC ياه يجورخ توافت )161
  .دهد يم شيامن DCB تروصب ار يراج رادقم DCB– VC و XEH تروصب ار يراج رادقم VC )فلا

  .تسا DCB تروصب رتناك هيلوا رادقم ميظنت يارب DCB– VC يلو تسا رتناك يراج رادقم VC)ب

  .دهد يم شيامنار رتناك يياهن رادقم DCB– VCو هدش ميظنت رادقم VC )ج
  .دهد يم شيامنار رتناك يياهن رادقم VCو هدش ميظنت رادقم DCB– VC )د
  ؟دراد ندرك TESER  هب زاين فقوت يارب ندش لاعف زا سپ ريز ياه رميات زا كي مادك )261

  FS )د      SS )ج      ES )ب    DS )فلا
  ؟تسا مادك 2 يانبم رد نآ لداعم. تسا 01 يانبمرد  678 ددع)361

  1100011011)د    0011101001)ج    0011101011)ب    0011011011)فلا
  ؟تسا مادك 61 يانبمرد نآ لداعم تسا 2 يانبمرد 101011011 ددع)461
)ب      531) فلا

 

1C6        ج(

 

1B5        451)د  

 ندش هتسب تروص رد)561

 

I  تايوتحم 0.6

 

WM    ؟دوب دهاوخ هچ 002
)فلا

 

051 XEH    ب(   

 

531 XEH   ج(

 

75 XEH    د(

 

69 XEH  
   همانرب نتشون و رازبا تسيل هيهت )ب   تراجولف مسر و هژورپ فيرعت )فلا  ؟ تسا مادك هژورپ كي يسيون همانرب دنور )661

  دراوم همه )د  تراجولف مسر و ينميا طيارش نتفرگ رظن رد )ج



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 
  ...............................) SO(دوشيم هتشون هدنزاس هناخراك طسوت هك  CLP لماع متسيس رازفا مرن )761
 اي MORPE رد الومعم ودشاب يمن ريغت لباق و تباث )فلا

 

E2 MORP  دوشيم هريخذ.  
 اي MORPE رد الومعم ودشاب يمريغت لباق و تباث )ب

 

E2 MORP  دوشيم هريخذ.  

 دننام تسا يرازفا مرن )ج

 

 PETS    ...و 7
  . دنكيم ليدبت نيشام مهف لباق نابز هب ار ربراك طسوت هدش هتشون همانرب هك تسا يرازفا مرن )د
  .ددرگ يم هريخذ نآ رد لرتنك همانرب و تاعالطا هك تسا يلحم )861

  روتالوموكآ )د                             اه گلف )ج                             هظفاح )ب                     لماع متسيس )فلا
  . تسا ........................... )روتالوموكآ( اهرميات يهد رادقم هياپ رد تاعالطا هريخذ تمرف )961
  8 يانبم )د  DCB )ج   هد يانبم )ب      ود يانبم )فلا

  ؟ تسا مادك تيب نيرتشزرا مك )071
 )فلا

 

Q 0.2  

 )ب

 

Q 0.3  
)ج

 

Q 7.3  
)د

 

Q 7.2  

  
  

   ؟ دشابيم حيحص هنيزگ مادك )171

  
  

   )د                     retnuoc  )ج                 )ب                     ) فلا

  

  POTS )د         CD     )ج PD   )ب      FS  ) فلا                      ؟ دشابيم اطخ هب طوبرم DEL مادك )271
  . مينك يم هدافتسا لودم نيا زا زا هتشاد دوجو يلاخ ياضف كر يوررب اه لوژام نيب ديابن هك يياجنآزا مينك ورزر هدنيآرد يلوژام ياربار يتالسا ميهاوخب رگا )371
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8  

   ؟تسيچ UPC كي رد)هاگرذگ( سابO/I  ي هفيظو

   يزاس نامزمه :ب            اه يجورخ ، يدورو اب UPC طابترا :فلا

   سردآ لدابت :د                                          يلخاد نامرف :ج

9  

   .دوش يم هريخذ نآ رد UPC لماع مسيس هك دشاب يم UPC ياه هظفاح زا .....................

 MORPEE:د              MOP :ج              MORPE :ب             MAR :فلا

01  

   ؟دشاب يمن حيحص دروم مادك UPC راك دروم رد

   اه يجورخ لاسرا و اه يدورو زا تفايرد :ب                   همانرب شزادرپ :فلا

   لاتيجيد هب گولانآ لانگيس ليدبت :د              )نكسا لكيس( صخشم يراك لكيس يارجا :ج

11  

   ؟تسا حيحص دروم مادك لاتيجيد يدورو )لوژام( تراك دروم رد

   .دنوش يم لصتم نآ هب لاتيجيد ياهروسنس و اه چيئوس دننام لاتيجيد ياه يدورو :فلا

   دروم هس ره :د   .دنك يم ليدبت اتيد هب ار يتفايرد يكيرتكلا لانگيس :ج .دهد يم صيخشت ار لصو و عطق تلاح ود طقف :ب

   ؟تسا رت ناسآ لرتنك متسيس يزاس هدايپ و يحارط ،ريز ياه متسيس زا كي مادك رد  21



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 
   .تسا راك لاح رد يميدق لرتنك متسيس اب هك يدنيآرف :فلا

   .دوش يزاس هدايپ ادتبا زا تسا رارق هك يديدج دنيآرف :ب

   .دشاب قوف دراوم زا يبيكرت هك يدنيآرف :ج

   ب و فلا دراوم :د

31  
   ؟تسيچ لوا مدق ،لرتنك متسيس كي يحارط روظنم هب

   تاعطق باختنا :د     يسيون همانرب :ج       اه هشقن يحارط :ب      متسيس دركلمع حرش هب يبايتسد :فلا

41  

   ؟دريذپ يم تروص تلاح مادك ساسا رب هيذغت عبنم باختنا

   .دنشاب لصو اه يجورخ ي همه هك يتلاح :ب            .دنشاب لصو اه يدورو همه زا هك يتلاح :فلا

  .دنشاب لصو اه يجورخ /يدورو همه هك يتلاح :د         دنشاب لصو اه يجورخ / يدورو فصن هك يتلاح :ج

51  

   :O/I ياه تراك ،دشاب هتشاد دوجو الاب نانيمطا و تعرس هب زاين يتقو

   .دريگ يم رارق CLP رانك رد OI.R يور :ب            .دنريگ يم رارق دليف رد OI.R يور :فلا

   ج و ب دراوم :د                   .دنريگ يم رارق CLP دوخ يور :ج

61  
   ؟دنرادن يمهم شقن UPC باختنا رد ريز دروم مادك

   زاين دروم ي هظفاح :د        شزادرپ تعرس :ج       O/I ژاتلو :ب               اه O/I دادعت :فلا

71  

   ؟تسا حيحص دروم مادك CLP لنپ يگدننك كنخ متسيس دروم رد

   .ديامن يريگولج لنپ لخاد هب رابغ و درگ دورو زا :فلا

   /دوشن رتشيب هجرد 07 زا لنپ لخاد يامد :ب

   .دومن زاب ار لنپ برد ناوتب يزاس كنخ روظنم هب ،زاين تروص رد :ج

   دروم هس ره :د

81  

   ؟تسا حيحص دروم مادك يرارطضا عطق ديلك شقن هراب رد

   .دهدب CLP هب عطق نامرف دناوتب دياب ديلك نيا :فلا

   .دنك عطق CLP زا لقتسم ار اه يدورو دناوتب دياب ديلك نيا :ب

   .دنك عطق CLP زا لقتسم ار اه يجورخ و يدورو دناوتب دياب ديلك نيا :ج

   .دنك عطق CLP اب هارمه ار اه يجورخ و يدورو دناوتب دياب ديلك نيا :د

91  

   ؟تسين حيحص دروم مادك زيون دروم رد

   .دهد رارق ريثات تحت ار يكيرتكلا ياه لانگيس :فلا

   .ددرگ يم UPC اه لانگيس ريداقم ندناوخ رد هابتشا ثعاب :ب

   .تسا رتشيب گولانآ ياه لانگيس هب تبسن لاتيجيد ياه لانگيس رب نآ ريثات :ج

   .ديآ يم دوجو هب لانگيس يلاقتنا ياه ميس فارطا يسيطانغم ناديم دوجو رثا رد :د

02  
   ؟دريذپ ماجنا دياب دروم مادك زيون فذح يارب

   )EP( يتظافح نيمز زا هدافتسا :ب             راد ديلش لباك زا هدافتسا :فلا



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 
   دروم هس ره :د               يشك هلول و يراذگ ينس :ج

12  

   ؟دوش يم هيصوت دروم مادك زيون رثا شهاك روظنم هب ،يجورخ و يدورو تراك بصن رد

   .هدومن ادج رگيدكي زا و يدنب هتسد ار CD و CA ياه تراك هب طوبرم ميس :فلا

   هداد رارق هورگ كي رد ار لاتيجيد تراك ياه ميس :ب

   دروم هس ره :د      .داد رارق هورگ كي رد ار گولانآ ياه تراك ياه ميس :ج

22  

   ؟تسا حيحص روسنس كي يارب هنيزگ مادك

   .دنك يم ليدبت يريگ هزادنا لباق يكيرتكلا تيمك كي هب ار يكيزيف تيمك كي روسنس :فلا

   .دنك يم شرازگ هدننك لرتنك هب و هدومن سح ار دنيآرف هب طوبرم تاعالطا روسنس :ب

   .دنك يم لقتنم هدننك لرتنك هب ار تاعالطا و دنك يمن رداص ينامرف دوخ يدوخ هب روسنسً الومعم :ج

   دروم هس ره :د

32  

   ؟تسا تسرد لاتيجيد لانگيس كي يارب فيرعت مادك

   .تسا هتسويپ تروص هب :ب          .دراد لصو و عطق تيعضو ود :فلا

   مادك چيه :د                   .تسا سلاپ تروص هب طقف :ج

42  
   ؟دوش يمن بوسحم لاتيجيد تازيهجت رد هنيزگ مادك

   DTR :د           چيئوس تيميل :ج           اهديلك :ب                      اه يتسش :فلا

52  

   ؟تسا حيحص )ON( زاب تكاتنك كي يارب هنيزگ مادك

   .تسا زاب زين يدركلمع طيارش رد و تسا زاب لامرن طيارش رد :فلا

  .تسا زاب زين يدركلمع طيارش رد و تسا هتسب لامرن طيارش رد :ب

  .تسا هتسب زين يدركلمع طيارش رد و تسا زاب لامرن طيارش رد :ج

  .تسا هتسب زين يدركلمع طيارش رد و تسا هتسب لامرن طيارش رد :د

62  

   ؟تسيچ رد نوتاب شوپ و ديلك توافت

   .ددرگ يم رب لامرن تلاح هب ندش اهر اب نوتاب شوپ يلو تسا تباث ديلك :فلا

  .ددرگ يم رب لامرن تلاح هب ندش اهر اب ديلك يلو تسا تباث نوتاب شوپ :ب

   .دننك يم ظفح ار دوخ تلاح و دنتسه تباث نوتاب شوپ و ديلك :ج

  .ددرگ يم رب لامرن تلاح هب ندش اهر اب نوتاب شوپ ديلك :د

72  

   ؟دريگ يم رارق اهروسنس زا هورگ مادك وزج چيئوس تيميل 

  يسامت – لاتيجيد :ب                       يسامت – گولانآ :فلا

  يسامت ريغ – لاتيجيد :د                    يسامت ريغ – گولانآ :ج

82  

   ؟تسا يدراوم هچ رد چيئوس تيميل دربراك

   مسج تكرح صيخشت :ب                           مسج دوجو صيخشت :فلا

   دروم هس ره :د                             تكرح هدننك دودحم :ج



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 

92  

   ؟دشاب يمن چيئوس تيميل يايازم وزج دروم مادك

   هدهاشم لباق و هداس دركلمع :ب                 ناسآ هدافتسا :فلا

   كرحتم ياه تمسق شياسرف :د       تعنص رد فلتخم يطيحم طيارش ربارب رد دايز تمواقم :ج

03  

   ؟تسا حيحص هنيزگ مادك يياقلا روسنس دروم رد

   .دهد صيخشت ار ماسجا دناوت يم زين دايز لصاوف زا :ب           .دهد يم صيخشت ار ماسجا همه روسنس نيا :فلا

   .دور راك هب دناوت يمن تخس يطيحم طيارش رد :د                     .دهد يم صيخشت ار تازلف طقف :ج

13  

   ؟دنك يم راك يساسا هچ رب يياقلا روسنس

   سيطانغم ناديم :ب                 يكيرتكلا ناديم :فلا

   دروم هس ره :د            يكيتاتساورتكلا ناديم :ج

23  
   .دنتسه ........... تيساسح ياراد راد دليش عون هب تبسن دليش نودب يياقلا ياهروسنس

   فصن :د                ناسكي :ج             رتمك :ب             رتشيب :فلا

33  
   .تسا رت بسانم .............. ماسجا صيخشت يارب ينزاخ روسنس زا هدافتسا

   يزلف ماسجا طقف :د            ماسجا همه :ج            يزلف ريغ :ب              يزلف :فلا

43  
   ........ يياقلا روسنس هب تبسن ينزاخ روسنس تخاس

   مادك چيه :د         .تسا رت تخس :ج            تسا ناسكي :ب              .تسا رت ناسآ :فلا

53  
   ............. رتگرزب كيرتكلا يد تباث اي ماسجا ،ينزاخ روسنس طسوت

   مادك چيه :د               .دنوش يمن يياسانش :ج   .دنوش يم يياسانش رتريد :ب                 .دنوش يم يياسانش رتدوز :فلا

63  
   ؟تسا يساسا هچ رب كينوسارتلآ روسنس دركلمع مزيناكم

   زمرق نودام :د            يرادار جاوما :ج         يتوص جاوما :ب          يسيطانغم ناديم :فلا

73  

   ؟تسا تسرد روسنس كي رد روك هيحان يارب فيرعت مادك

   .دنوش يم يياسانش روسنس طسوت يبوخ هب ماسجا هيحان نيا رد :فلا

   .دشاب رتشيب زاجم دح زا روسنس اب مسج ي هلصاف هك تسا يا هيحان :ب

   .دشاب رتمك زاجم دح زا روسنس اب مسج هلصاف هك تسا يا هيحان :ج

   مادك چيه :د

83  
   ؟تسا يساسا هچ رب كيرتكلاوتف روسنس دركلمع مزيناكم

   زمرق نودام :د           رون لاسرا :ج         يتوص جاوما :ب         يسيطانغم ناديم :فلا

93  
 :ب        hctiwS erusserP :فلا     .دنك يم لصو اب عطق ار لاتيجيد لانگيس كي و هدومن لمع )يدنيآرف يتسش( روسنس نيا ،دوش رتشيب ينيعم دح زا راشف هك يتروص رد

htiwS wolF         ج: htiwS omrehT   د: htiwS leveL   

04  
 :ب             hctiwS erusserP :فلا   .دنك يم لصو اي عطق ار لاتيجيد لانگيس كي و هدومن لمع )يدنيآرف يتسش( روسنس نيا ،دوش رتشيب ينيعم دح زا امد هك يتروص رد

htiwS wolF         ج: htiwS omrehT                   د: htiwS leveL  

   ؟دوش لرتنك دناوت يم ريز دروم مادك طسوت اوه اي تالايس نايرج  14



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 
   دروم هس ره :د           اهولو ديئونولس :ج         يلرتنك ياهولو :ب        NO/FFO ياهولو :فلا

24  
   ؟دنريگ يم رارق ريز هورگ مادك وزج اهروتكاتنك و ينامرف ياه هلر

   گولانآ يجورخ :د      گولانآ يدورو :ج              لاتيجيد يجورخ :ب          لاتيجيد يدورو )فلا

34  

   ؟تسا دروم مادك CLP متسيس كي رد نامرف ياه هلر فياظو نيرتمهم

   هدننك فرصم و CLP يجورخ لانگيس هطساو :ب             CLP هب يدورو لانگيس يزاس هلوزيا :فلا

   مادك چيه :ج                                             2 و 1 دراوم :ج

44  
   .دوش يم هدافتسا ......... زا يتعنص متسيس كي فلتخم ءازجا ندوب شوماخ و نشور زا روتارپا عالطا روظنم هب

   روتكاتنك :د                هلر :ج             لانگيس پمال :ب            رزيب و ريژآ :فلا

54  

   ؟تسا حيحص دروم مادك CLP هب يدورو گولانا يكيرتكلا لانگيس دروم رد

   .دوش يم تفايرد ،دننك يم يريگ هزادنا ار هتسويپ يكيزيف ياه تيمك هك ياهروسنس زا :فلا

   .دشاب يم هتسويپ يكيرتكلا لانگيس تروص هب :ب

   .دنك يم رييغت زين لانگيس نيا ،روسنس طسوت يريگ هزادنا دروم تيمك نازيم رد رييغت اب :ج

   دروم هس ره :د

64  

   ؟تسا حيحص دروم مادك لپوكومرت نامتخاس دروم رد

   .تسا هدش ليكشت ازجم سنجمه زلف ود زا :فلا

  .تسا هدش ليكشت ازجم سنجمه ريغ زلف ود زا :ب

  .تسا هدش ليكشت رگيدكي هب لصتم سنجمه زلف ود زا :ج

  .تسا هدش ليكشت رگيدكي هب لصتم سنجمه ريغ زلف ود زا :د

74  
   ؟تسا رتشيب روسنس مادك تقد نيياپ ياهامد رد

   001TP :د            لپوكومرت :ج          DTR :ب             روتسيمرت :فلا

84  
   ؟دومن هراشا ناوت يم دروم مادك هب لپوكومرت اب راك تالكشم نيرتمهم زا

   دروم هس ره :د         CLP رد صاخ تاميظنت :ج            يريذپزيون :ب          يزاس ناربج :فلا

94  
   ؟تسا يرتالاب تقد يارد كيمادك ،دنوش يم هدافتسا حطس عافترا يريگ هزادنا يارب هك يياهروسنس زا

   ينزاخ :د            راشف فالتخا :ج             يرادار :ب            كينوسارتلا :فلا

05  
   ؟دوش يم بوسحم گولانآ ياه هدننك فرصم هلمج زا تازيهجت مادك

   ولو ديئونولس :د          روتوم تعرس لرتنك ويآرد :ج              زافكت روتوم :ب            زاف هس روتوم :فلا

15  
   ؟دشاب يم UPC تيصوصخ مادك رگنايب اه UPC زا يخرب مان ياهتنا رد F دك

   مادك چيه :د            هچراپكي :ج          اطخ ربارب رد نميا :ب           هنوزفا :فلا

25  
   .دوش يم هدافتسا تسا يرگيد ورزر اهنآ زا يكي هك UPC ود زا متسيس نيا رد

  مادك چيه :د            هچراپكي :ج               هنوزفا :ب            اطخ ربارب رد نميا :فلا

   ؟دشاب يم تنرتا هبكش هب لاصتا تروپ ياراد ريز ياه CLP زا كي مادك  35



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 
-003 :فلا

 

S7                 004 :ب-

 

S7          0021 :ج-

 

S7              د: OGOL  

45  
   .تسا هدش هتخاس دنراد دايز ينميا هب زاين هك يياهدربراك يارب اه CLP نيا

-003 :فلا

 

S7                 004 :ب-

 

S7          ج: 

 

C7              0021 :د-

 

S7  

55  
   ؟دور يم راك هب يبيترت ياه هسورپ يسيون همانرب تهج ريز ياهرازفا مرن زا كيمادك

-HPARG :ج        LCS :ب           CFC :فلا

 

S7        دروم هس ره :د   

65  
-3 درادناتسا رد جردنم TS نابز ............. رازفا مرن

 

CEI            CFC :فلا       .تسا لاكساپ يسيون همانرب نابز هيبش نآ تاروتسد و يسيون همانرب .دنك يم ينابيتشپ ار 1311

-HPARG :ج        LCS :ب

 

S7        د: CFS 

75  
-003 ياه CLP زاس هيبش ناونع هب ............. رازفا مرن

 

S7 004 و-

 

S7 دور يم راك هب.   

   مادك چيه :د        MIS CLP :ج      ecivreS eleT :ب            GAIDP :فلا

85  
   .دوش يم ريذپ ناكما يگداس هب اهاطخ گنيروتينام و يسيون همانرب نآ اب هك تسا يبسانم رازبا .........

-SYS  :د           EVADORP :ج            ecivreS eleT :ب            GAIDP :فلا

 

M7  

95  

   ؟تسا حيحص هنيزگ مادك لرتنك متسيس كي يحارط زاف دروم رد

   .دشاب يم دنيآرف رانك رد CLP يريگ رارق هب زاين :فلا

 رازفا مرن طسوت :ب

 

petS    .دريذپ يم تروص يحارط enilnO تروص هب 7

 رازفا مرن طسوت :ج

 

petS   .دريذپ يم تروص يحارط enilffO تروص هب 7

 رازفا مرن زا هدافتسا نودب :د

 

petS    .دريذپ يم تروص يحارط 7

06  

   ؟تسا هنيزگ مادك PD تروپ يلصا دربراك

   گنيروتينام رد اتيد لدابت :ب             CLP دنچ نيب اتيد لدابت :فلا

  O/etomeR اب طابترا :د                         CLP يزير همانرب :ج

16  

   ؟تسا حيحص هنيزگ مادك retpada CP دروم رد

   .دومن داجيا ار تنرتا هكبش و CLP نيب طابترا نآ قيرط زا ناوت يم :فلا

   .تسا ساب يفورپ هكبش رد نآ يلصا دربراك :ب

   دروم هس ره :د      .دومن لصتم UPC رد دوجوم PD و IPM تروپ هب ناوت يم ارنآ :ج

26  

   ........... GP زا هدافتسا تروص رد

   .دشاب يم retpada CP زا هدافتسا هب زاين :ب           دشاب يمن retpada CP زا هدافتسا هب يزاين :فلا

 زا هدافتسا هب زاين :ج

 

PC  زا هدافتسا هب زاين :د                       .دشاب يمن 1165

 

PC    .دشاب يم 1165

36  

-003 رد كر هفيظو

 

S7 ؟تسا مادك   

   اه لوژام يرادهگن :ب              رگيدكي اب اه لوژام طابترا :فلا

   مادك چيه :د               اه لوژام يرادهگن و طابترا :ج

46  
   ؟تسيچ تالسا زا روظنم ،CLP يدنب ركيپ رد

   كر رد لوژام ود طسوت يلاغشا ياضف :ب             كر رد لوژام كي طسوت يلاغشا ياضف :فلا



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 
   UPC يلاغشا ياضف :د                     هظفاح تراك طسوت يلاغشا ياضف :ج

56  

-003 رد rotcennoC suB هفيظو

 

S7 ؟تسيچ   

   اه لوژام نيب طابترا يرارقرب :ب                    اه لوژام يرادهگن :فلا

   دروم هس ره :د           كر قيرط زا اه لوژام نيمز طابترا يرارقرب :ج

66  
-003 يدنب ركيپ رد

 

S7 رد نآ ندومن دراو و هتفرگ رارق ......... تالسا رد هيذغت عبنم gifnoC WH ......... دشاب يم.   

   يرايتخا – لوا :د            يرابجا – مود :ج              يرابجا   -لوا :ب       يرايتخا  -مود :فلا

76  
-003 رد ريز هيذغت عبانم زا كي مادك

 

S7 ؟درادن دوجو   

 :فلا

 

2A            ب: 

 

5A         ج: 

 

01 A            د: 

 

02 A   

86  
   .درادن دوجو CLP دركلمع ناكما نآ نودب هك تسا CLP كي رد دوجوم دحاو نيرتمهم

   PC :د               MI :ج     UPC :ب             MF :فلا

96  

   ؟تسيچ رد raludoM ياه UPC هب تبسن tcapmoC ياه UPC توافت

   UPC اب هچراپكي تروص هب O/I ياه لوژام دوجو :فلا

   ساب يفورپ هكبش اب طابترا روظنم هب PD تروپ دوجو :ب

   ج و فلا دراوم :د         تيعقوم لرتنك و عيرس شرامش دننام ،MF فياظو زا يخرب ماجنا تيلباق :ج

07  

   ؟تسا ريز عوضوم مادك رگنايب UPC مان دك رد PD فورح

                  IPM تروپ دوجو :فلا

   ساب يفورپ يتعنص هكبش اب طابترا يارب تروپ دوجو :ب

           تن يفورپ يتعنص هكبش اب طابترا يارب تروپ دوجو :ج

    tniop ot tniop تروص هب طابترا يارب تروپ دوجو :ج

17  

   ؟دوش يم ليدبت ريز دروم مادك هب ID تراك رد يكيرتكلا لانگيس رد

   يقطنم رفص ياتيد :ب             يتيب 61 ياتيد :فلا

   يقطنم كي و رفص ياتيد :ج            يقطنم كي ياتيد :ج

27  

   ؟تسيچ يا هلر عون زا OD ياه تراك هصخشم

   الاب گنيچيئوس تعرس :ب                  الاب گنيچيئوس تعرس :فلا

   ج و ب دراوم :د                    الاب يهد نايرج تيلباق :ج

37  

   ؟تسيچ IA تراك رد D/A هفيظو

   يكيرتكلا لانگيس هب يكيرتكلا لانگيس ليدبت :ب                  يكيرتكلا لانگيس هب اتيد ليدبت :فلا

   اتيد هب يكيرتكلا لانگيس ليدبت :د                                     اتيد هب اتيد ليدبت :ج

47  
   ؟دنك يم لاغشا تياب دنچ CLP رد گولانآ سردآ ره

   تياب راهچ :د                تياب هس :ج                 تياب ود :ب              تياب كي :فلا

                 MI :ج                 MD :ب               MS :فلا ؟دوش يم هدافتسا يلوژام هچ زا ،دوش هفاضا هدنيآ رد تسا رارق هك يلوژام تهج kcaR-003 رد تالسا كي ورزر روظنم هب  57



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 
   MF :د

67  
   .دور يم راك هب UPC زا لقتسم روط هب ،صاخ يلمع ماجنا يارب ....... لوژام

  MF :د                 MI :ج                 MD :ب               MS :فلا

77  
   ؟دوش يم هدافتسا يلوژام هچ زا يتعنص ياه هكبش اب CLP طابترا روظنم هب

  MF :د                PC :ج                 MD :ب            UPC :فلا

87  
   ؟دريذپ يم تروص يلوژام هچ طسوت هعسوت و يلصا كر نيب طابترا

  MF :د                PC :ج                 MD :ب           MI :فلا

97  

   ؟تسيچ UPC رد putratS دم زا روظنم  

   .دراد رارق NUR لاح رد UPC :ب                .دراد رارق فقوت تلاح رد UPC :فلا

   .دور يم potS هب nuR تلاح زا UPC :د          .دور يم nuR هب potS تلاح زا UPC :ج

08  
   ؟دشاب يم تيولوا نيرتالاب ياراد كيمادك ،ريز ياهدم نيب زا

   putratS :د          NUR :ج          DLPH :ب           POTS :فلا

18  
   ؟تسا هنيزگ مادك UPC نكسا لكيس رد لوا هلحرم

   همانرب يارجا :د         اه يجورخ لاسرا :ج     يزادنا هار تاروتسد يارجا :ب         اه يدورو ندناوخ :فلا

28  
   ؟دريگ يم رارق هيحان مادك رد يدورو هب طوبرم ياهاتيد

   katS-L :د         ytomeM tiB :ج              QIP :ب           IIP :فلا

38  
   .دومن تست هلحرم هب هلحرم تروص هب ار همانرب ناوت يم و هدش فقوتم ربراك همانرب شزادرپ ......... تيعضو رد

  putratS :د          NUR :ج          DLPH :ب           POTS :فلا

48  

   .دريگ يم رارق نآ رد UPC هب دولناد زا سپ همانرب و هدوب يراذگراب هظفاح يانعم هب

  yromeM kroW :ب                    yromeM daoL :فلا

   yromeM evitneteR :د                  yromeM metsyS :ج

58  

   .دوش يم ماجنا همانرب شزادرپ لمع ،UPC هظفاح زا تمسق نيا رد

  yromeM kroW :ب                    yromeM daoL :فلا

  yromeM evitneteR :د                  yromeM metsyS :ج

68  

   ؟دنراد رارق UPC هظفاح مادك رد llP، QIP،  yromeM tiB يحاون

   yromeM kroW   ب                    yromeM daoL :فلا

  yromeM evitneteR :د                  yromeM metsyS :ج

78  
   .دوش يمن كاپ mraW ددجم يزادنا هار تروص رد نآ رد هدش فيرعت ياهاتيد و هدوب راگدنام هظفاح يانعم هب

  yromeM evitneteR :د    yromeM metsyS :جyromeM kroW      :ب      yromeM daoL :فلا

88  
   ؟دشاب يم UPC هظفاح زا هيحان مادك رد kcolB ataD و ataD metsyS يريگ رارق لحم

  yromeM evitneteR :د     yromeM metsyS :ج   yromeM kroW   :ب          yromeM daoL :فلا



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 

98  
           mraW :ج               dloC :ب           toH :فلا      .دوش يم كاپ نآ تايوتحم ،راگدنام ريغ اي دشاب هدش فيرعت راگدنام تروص هب هچ yromeM metsyS ،يزادنا هار نيا رد

   مادك چيه :د

09  
                   toH :فلا       .دننك يم ظفح ار دوخ رادقم ،دنا هدش فيرعت راگدنام تروص هب هك يياهاتيد و هدش عورش لوا زا همانرب شزادرپ ،ددجم يزادنا هار عون نيا رد

  مادك چيه :د           mraW :ج               dloC :ب

  مادك چيه :د      mraW :ج          dloC :ب        toH :فلا      .تسا يمازلا نابيتشپ يرتاب دوجو يزادنا هار عون نيا رد  19

29  

   ؟داد شيازفا ناوت يم UPC رثكا رد ار هظفاح هيحان مادك

 yromeM kroW :ب                    yromeM daoL :فلا

  yromeM evitneteR :د                  yromeM metsyS :ج

39  
 ’لدمرد طقف ،UPC هظفاح زا هيحان نيا

 

714   UPC ‘تسا شيازفا لباق.   

  yromeM evitneteR :د        yromeM metsyS :ج   yromeM kroW     :ب      yromeM daoL :فلا

49  
   ؟دراد مان هچ داد رارق يقطنم كي اي رفص رادقم نآ رد ناوت يم هك ،هظفاح دحاو نيرتكچوك

   droW elbuoD  :د           droW :ج              تياب :ب                  تيب :فلا

59  
   .دريگ يم لكش ................. كي مه رانك رد تياب ود نتفرگ رارق زا

  droW elbuoD  :د           droW :ج              تياب :ب                  تيب :فلا

69  
   ؟دنريگ يم رارق هدافتسا دروم يمرف هچ هب يرتويپماك ياه متسيس رد تاعالطا

   مادك چيه :د               يرنياب :ج              رجيتنيا :ب             لاميسد :فلا

79  
   .دوش يم هدافتسا نآ زا هرمزور راك رد و دشاب يم وضع 01 ياراد يددع متسيس نيا

   مادك چيه :د         DCB :ج                 لاميسد :ب              يرنياب :فلا

   1:د                   9 :ج               01 :ب                    11 :فلا       : اب تسا ربارب 1001 يرنياب يددع لاميسد لداعم  89

   0011 :د              0101 :ج             1011 :ب            1111 :فلا :اب تسا ربارب لامسيد 21 ددع يرنياب لدعم  99

  11000100 :د     11100100 :ج        01001110 :ب        11101001 :فلا :اب تسا ربارب لامسيد 72 ددع DCB رادقم  001

 :فلا :اب تسا ربارب  11111001 يرنياب ددع xeH لداعم  101

 

F9            ب: 

 

E9           ج: 

 

9E             د: 

 

9F   

 گه ددع لامسيد لداعم  201

 

DF 6A 74876 :د           47846 :ج               31601 :ب            63161 :فلا :اب تسا ربارب   

301  
   ؟دشاب يم طلتخم ياه هداد رگنايب ريز اه هداد عون مادك

  دروم هس ره :د     sepyT retemaraP :ج     sepyT ataD xelpmoC :ب            sepyT ataD yratnemelE :فلا

401  
 :ج               looB :ب                    etyB :فلا .دوش يم هدافتسا لاتيجيد ياه لانگيس هب طوبرم ريداقم يزاس هريخذ يارب و هدوب تيب كي ي هزادنا ياراد هداد عون نيا

droW            د: regetnI   

501  
   ؟دشاب دناوت يم ريز تروص مادك هب etyB ي هداد كي يهد رادقم تمرف

   ج و فلا دراوم :د               xeH :ج          لاميسد :ب                يرنياب :فلا

601  
                 تسا تبثمً امتح :فلا ؟تسا تسرد ريز دروم مادك هداد نيا رد هتفرگ رارق ددع دروم رد ،دشاب يقطنم رفص رادقم ياراد تمالع تيب ،regetnI ي هداد كي رد رگا

   ب و فلا :د      .تسا يفنمً امتح :ج         تسا رفص :ب



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 

 
  

  
  

 
7- 1(     

  pets 7لوا تمسق تالاوس )7-1-1

 يرس زا CLP كي فلتخم يازجا ريز لكش رد   -1

 

S7 003 ؟دشاب يم هچ 7  هرامش اب هدش صخشم تمسق مان هك دينك نييعت تسا هدش هداد ناشن  

701  
   .دراد دوجو يراشعا دادعا يريگ رارق ناكما ،هداد عون نيا رد

   droW :د         laeR :ج    regetnI elbuoD :ب                regetnI :فلا

801  
   .تسا هدش ليكشت تيب هدزناش زا و هدش هدافتسا نامز هبساحم روظنم هب هداد عون نيا

 :ب           emiT :فلا

 

S5 emiT         ج: etaD              د: emiT dna etaD   

901  
   ؟دنك يم هراشا هفرگ رارق 6 تياب زا 3 هرامش تيب رد هك اه يدورو هيحان زا هناخ كي هب سردآ مادك

 :فلا

 

Q  :ب                 6.3

 

I  :د           I 3.6 :ج            6.3

 

Q 3.6   

   تياب هس :د       تياب ود :ج        droW لباد:ب      تياب كي :فلا ؟دنك يم لاغشا اضف نازيم هچ گولانآ سردآ ره  011

   تيب ود :د       droW كي :ج   تياب كي :ب       تيب كي :فلا      ؟دنك يم لاغشا اضف نازيم هچ لاتيجيد سردآ ره  111

211  
   ؟دوش يم هتشون ريز ياه كالپ زا كي مادك رد CLP يلصا همانرب

   BD :د                BF :ج            CF :ب               IBO :فلا

 BF :د               BD :ج          CF :ب     BO :فلا   ؟دور يمن راك هب يسيون همانرب يارب ريز ياه كالپ زا كيمادك  311

 BF :د               BD :ج             CF :ب       BO :فلا ؟دومن يناوخارف IBO رد ناوت يمن ار ريز ياه كالب زا كيمادك  411

   دروم هس ره :د          هظفاح دوجو :ج     يريگ هزادنا :ب     IBO زا يناوخارف تيلباق :فلا   ؟تسيچ رد CF اب BF توافت  511

611  
   ؟تسا حيحص ecnatsnI عون زا BD يارب فيرعت مادك

   .تسا يكارتشا تروص هب :د   .تسا BF صوصخم :ج .تسا هدافتسا لباق اه كالپ همه يارب :ب      تسا CF صوصخم :فلا

711  

   .دوش يم هدافتسا نييوب و هتسب هغيت ،زاب هغيت دننام يكيفارگ رصانع زا يسيون همانرب نابز نيا رد

  LCS :د            HPARG :ج               DBF :ب               DAL :فلا

  LCS :د  HPARG :ج   DBF :ب    DAL :فلا .دوش يم هدافتسا يقطنم ياه تيگ يكيفارگ تاروتسد زا نابز نيا رد  811

911  
   .دوش يم هدافتسا يبيترت ياه هسورپ يسيون همانرب يارب يكيفارگ يسيون همانرب نابز نيا

 LCS :د            HPARG :ج               DBF :ب               DAL :فلا

  LCS :د   HPARG :ج     DBF :ب       DAL :فلا .تسا ريذپ ناكما BF رد طقف يسيون همانرب نابز نيا زا هدافتسا  021



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 

  

  هيذغت عبنم )ب    IPM )فلا
  PD تروپ )د    روتكناك )ج
 
-003 رد  -2

 

S7 004 رد يلو دشابن اهنآ نيب يلاخ ياضف چيه دياب و دنريگ يم رارق ............ يور اهلوژام-

 

S7 ؟دنوش يم راوس .......... يور اهلوژام  
  لير  -kcaR )ب    kcaR- لير )فلا 

  kcaR – kcaR )د      لير - لير )ج
 
-004 ياه كر   -3

 

S7 ؟دنوش يم ميسقت............ هتسد هس هب   
 RW و REو RC )ب         RD و RC و RU )فلا

 RE و RC و RU )د                        RD و RW و RC )ج
  

  ؟دوش يم هتفگ ........ )OA، IA، OD، ID( گولانآ و لاتيجيد ياه تراك هيلك هب  -4
  MF )ب      SP )فلا

  PC )د      MS )ج
  

 .دننامب يقاب رييغت نودب رادياپ ياه هظفاح و رميات ، هدنرامش تايوتحم نينچمه و هظفاح رد دوجوم تاعالطا ،هيذغت عبنم نايرج عطق تروص رد ات تسا مزال يلرتنك طيارش يخرب رد  -5
  ؟ددرگ يم هدافتسا هظفاح رد همانرب ظفح تهج ................... كي زا دراوم نيا رد 

  گنيچيئوس هيذغت عبنم )ب    yrettaB pu kcaB )فلا
(يبناج هيذغت عبنم)ج

 

022/021 CA (    مادكچيه )د  
  

 لدم ياهCLP هيذغت عبانم يجورخ نايرج دناوت يمن ريز دراوم زا كي مادك -6

 

S7 003 ؟دشاب  
 )فلا

 

2A      ب( 

 

02 A  

)ج

 

01 A       د( 

 

5A  
 لدم ياهCLP رد )MAR(تقوم ي هظفاح شقن   -7

 

S7 ؟تسيچ 
    هدنرامش ،رميات ، هظفاح يرادهگن لحم )فلا

  ربراك ي همانرب يگشيمه ي هريخذ و يرادهگن تهج )ب
  ب و فلا دراوم )ج
  مادكچيه )د
  ؟تسيچ yromeM daoL هظفاح عون -8
   MORPEE)فلا

  MAR )ب
    ب و فلا دراوم )ج
  MOR )د
   ؟تسا تسرد ريز تالمج زا كي مادك  -9
  .دشاب يم MOR عون زا yromeM kroW )فلا

 .دشاب MORPEE اي MAR عون زا دناوت يمن  yromeM daoL )ب
  .تسين شيازفا لباق  yromeM kroWهظفاح يلو داد شيازفا هظفاح تراك طسوت ناوت يم ار yromeM daoL )ج



  ناچوق ناتسرهش يا هفرح ينف شزومآ زكرم  ٨٨تاحفص هرامش ود هجرد  clP تالاوس

 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 
  .تسين شيازفا لباق  yromeM daoL يلو داد شيازفا هظفاح تراك طسوت ناوت يم ار yromeM kroWهظفاح )د  

  ؟دشاب يم لرتنك تحت ي هسورپ هب CLP ياه   نامرف رودص لحم دحاو مادك  -01
  يجورخ لانيمرت )ب                يدورو لانيمرت )فلا

  طبار لودم )د   يروسسورپ طابترا لودم )ج
  

  ؟ديامن يم يرادهگن ............. مان هب هظفاح زا يتمسق رد و يسررب ار اه يدورو مامت تيعضو UPC ،همانرب يارجا زا لبق  -11
 )فلا

 

IP  OIP )ب      1
     IIP)د      DIP )ج
  ؟دوش يم هديمان ............ تسا تاعالطا لدابت تهج )هريغ و اه يجورخ ، يدورو(  CLPرگيد ياهتمسق اب UPC هدننك طبترم هك يريسم  -21
 PD تروپ )ب    IPM )فلا

   مادكچيه )د    suB )ج
  
  
  
  
  
  

 تاصخشم ريز لكش -31

 

S7 003-CLP هفيظو لكش نيا رد دهد يم شيامن ار MI ؟دشاب يم هچ  

  
  يزكرم لرتنك دحاو )فلا
  .دنك يم ورزر ،تسا هدشن نييعت نآ ياهرتماراپ هك ار يلوژام كي يريگرارق لحم )ب

  .دنهد يم ماجنا ار هژيو تايلمع هك يعبات ياه لوژام )ج
  .دوش يم رگيد حطس هب عطس كي زا هكبش ساب رد هقلح داجيا ثعاب و دزاس يم نكمم عطس دنچ رد ار يدنبركيپ )د
  

-003 يوررب دوجوم ياهرگشيامن نيب رد  -41

 

S7 هفيظو FS ؟تسيچ  
  )يرازفا مرن اي يرازفا تخس لاكشا(متسيس ياطخ )فلا

    يرتاب ياطخ )ب
      .)تسا لاعف ecroF تلاح(رتويپماك زا يدورو لامعا )ج     

  ) PD هكبش يور يرازفا مرن اي يرازفا تخس لاكشا( PD ياطخ )د
  

  ؟تسيچ P-NUR هفيظو CLP يراك ياهدم نيب رد -51
  .درك daolnwoD نآ هب ار يديدج  همانرب  ناوت يمن ينعي تسا ylnO  daeR  تروص هب UPC  همانرب و هتشاد يسرتسد  اه O/I هب UPC .دوش يم ارجا همانرب دم نيا رد )فلا

    .تسا يسرتسد لباق ETIRW و DAER  تروص هب UPC  لاح  نيع رد دراد يسرتسد  اه O/I هب UPC و هدش ارجا همانرب دم نيا رد )ب
  .دريگ يم رارق هدافتسا دروم UPC هظفاح ندرك تسير روظنم هب دم نيا )ج
 هب ار يديدج همانرب اي و دناوخ ار نآ همانرب ناوت يم ينعي تسا يسرتسد لباق etirw و daeR تروص هب UPC .درادن دوجو اهO/I هب يسرتسد ،دوش يم فقوتم همانرب شزادرپ دم نيا رد )د

  .داد لاقتنا نآ
  

  ؟دشاب يم .............. رميات نامه PS رميات زا روظنم -61
  لصو رد ريخأت )ب     راگدنام لصو رد ريخأت )فلا

  عطق رد ريخات )د     هدرتسگ يا هلپ )ج
  ؟دريگ يم رارق تيب مادك رد همانرب لوا رطس اي دنولمع رادقم دنك يم زاغآ ار يا همانرب يارجا CLP هك يماگنه -71
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 clp يشزومآ هاگراك 006 تالاوس دادعت             هداز يراس ديمحديس:ميظنتو هيهت

 
 OLR )ب      0.0F )فلا

  galF )د    CLP ياه   يدورو همه )ج
  ؟دشاب يم  TRATSER DLOCدم رد CLP يزادنا هار تايصوصخ زا يكي هدننك نايب ريز دراوم زا كي مادك  -81
-004 صاخ )فلا

 

S7 تسا.   
  .)دنشابن هچ دنشاب )evitneteR( هريخذ لباق عون زا هچ(دنوش يم تسير اهگالف و رتناك ،رميات يمامت )ب

 روتسد نيلوا زا همانرب )ج

 

BO  .ددرگ يم ارجا 12
  مادكچيه )د
  ؟دينك يم داهنشيپ ار CLP عون هچ دنتسه efaS-liaF ًاحالطصا اي دنراد دايز ينميا هب زاين هك دايز يجورخ يدورو اب يياهمتسيس يارب  -91
 )فلا

 

003 C-

 

S7      ب( OGOL  
 )ج

 

003 F-

 

S7                             مادكچيه )د   
 هدش هتشون نآ رد هك يا همانرب يارجا يارب sm001 ره BO نيا هكنيا ينعي تسا sm001 ضرف شيپ روط هب نآ يناوخارف نامز تدم و دوش يم هدافتسا يا هرود هفقو يارب BO نيا زا  -02

  ؟دوش يم يناوخارف تسا
)فلا

 

BO   )ب         52

 

BO 53 
 )ج

 

BO   مادكچيه )د                  54
  ؟تسيچ هدنهد ناشن ريز لكش  -12

  
  يدورو لاتيجيد ياه تراك يرازفا تخس تاميظنت )فلا

 يجورخ لاتيجيد ياه تراك يرازفا تخس تاميظنت )ب
      يدورو گولانآ ياه تراك يرازفا تخس تاميظنت )ج

  ج و فلا دراوم )د

  :هك دشاب يم كي يتقو يجورخ لباقم همانرب رد  -22
 )فلا

 

 I 5.1  و  1 = 

 

7.21  = 0    
 )ب

 

 I 5.1  و  0 = 

 

7.21  = 1  
 )ج

 

5.1  و  1 = 

 

7.21 = 1  
 )د

 

5.1  و 0 = 

 

7.21  = 0  
  
  
  

  ؟دشاب يم ريز دراوم زا كي مادك )روسنس زا ندش رود ماگنه( ندش عطق هطفن و )روسنس هب ندش كيدزن ماگنه( ندش لصو هطقن نيب هلصاف  - 32

  
  ديفم گنيچيئوس هلصاف )ب    يتايلمع گنيچيئوس هلصاف )فلا

  مادكچيه )د                        سيزرتسيه )ج
  .دنا هدش هيهت ..... و متسيس تعاس ،همانرب ينيبزاب دننام يصاخ دصاقم يارب هدنزاس طسوت لبق زا هك دنتسه يياه كولب ............ -42
 BO  )ب    BF)فلا

  CFS )د     BD )ج

A    I     5.1  
 NA    

 

    I 7.2  
      =      

 

   Q 3.4  
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  ؟تسيچ 4 تمسق هفيظو تسا هدش صخشم reganaM  etamiS يسيون همانرب طيحم فلتخم ياه تسق ريز لكش رد -52

  
   .)رتكراك 46 رثكا دح(تشون ناوت يم ار نآ ناونع و كولب مان تمسق نيا يور ندرك كيلك اب )فلا

    .دور يم راكب اه كولب يجورخ و يدورو ،يلحم ياهريغتم فيرعت تهج شخب نيا )ب
( همانرب يلصا كولب دروم رد يتاحيضوت دناوت يم ربراك سكاب نيا رد )ج

 

BO   .ديسيونب نآ دركلمع و )1
  ج و فلا دراوم )د
  ؟ديامن يم نايب ار DAL شور هب يسيون همانرب زا يتيصوصخ هچ ريز لكش -62

  
    .درادن دوجو همانرب زا هلپ كي رد هدافتسا يارب يدورو ياهتيب رگيد و اه هدنرامش ،اهرميات ،يزاجم ياه تيب ،يجورخ/يدورو ياه تيب دادعت رد يتيدودحم چيه )فلا

   درك هدافتسا يزاوم تروص هب ناوت يم ار يجورخ نيدنچ اي و ود )ب
    .درك هدافتسا يجورخ ناونع هب و يجورخ ياهروتسد رد ناوت يمن ار يدورو ياهتيب )ج
  .درب هرهب همانرب رد يدورو تروص هب يجورخ ياهتيب زا ناوت يم )د
  ؟ديامن يم نايب ار DAL شور هب يسيون همانرب زا يتيصوصخ هچ ريز لكش -72

  

    .درادن دوجو همانرب زا هلپ كي رد هدافتسا يارب يدورو ياهتيب رگيد و اه هدنرامش ،اهرميات ،يزاجم ياه تيب ،يجورخ/يدورو ياه تيب دادعت رد يتيدودحم چيه )فلا
   درك هدافتسا يزاوم تروص هب ناوت يم ار يجورخ نيدنچ اي و ود )ب
    .درك هدافتسا يجورخ ناونع هب و يجورخ ياهروتسد رد ناوت يمن ار يدورو ياهتيب )ج
  .دشاب هتسب دياب ينابدرن ةمانرب زا طخ ره ريسم )د
   ؟دوش يم هدافتسا krowteN كي طسو رد OLR رادقم نديد رگيد ترابع هب اي و krowteN كي طسو زا نتفرگ يجورخ يارب ....... روتسد زا -82
    S (--- lioC teS( )فلا

  R (---  lioC teseR (  )ب
    tuptuO enildiM  ---) # ( --- )ج
  RLC )د
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  ؟ دوش يم هدافتسا تيب كي هدنور نيياپ هبل صيخشت يارب روتسد نيا زا  -92
   NF )فلا

  PF )ب
  tuptuO enildiM )ج
  NPF )د
  

  ؟دهد يم ناشن ار ينامز هچ رميات رادقم فيرعت روظنم هب ريز رد هدش هداد شيامن تمرف  -03

  
  هيناث هدزناپو هقيقد ششو يس و تعاس ود )فلا

  هيناث هدزناپو هقيقد ششو يس و تعاس كي )ب
  هيناث مدص هدزناپو هقيقد ششو يس و تعاس كي )ج
   هقيقد ششو يس و تعاس كي )د
  ؟دور يم راكب عقوم هچ MI طبار لودم -13
 CLP هب يجورخ و يدورو رگيد ياهدحاو ندومن هفاضا )فلا

  ندرك مارگورپ )ب
 CLP هب تاعالطا لاقتنا )ج
  دراوم همه )د
  ؟دوش يمن بوسحم CLP رازفا تخس ريز دراوم زا كيمادك -23
  يزكرم شزادرپ دحاو )ب       هيذغت عبنم )فلا

  يلرتنك همانرب )د    يروسسورپ طابترا لودم )ج
  

  ؟تسا رادقم هچ درك نييعت رميات كي يارب ناوت يم هك ينامز مميزكام  -33
  هيناث 33 و هقيقد 64 ،تعاس 1 )فلا

   هيناث 03 و هقيقد 64 ،تعاس 2 )ب
  هيناث 33 و هقيقد 64 ،تعاس 3 )ج
  هيناث 33 و هقيقد 64 ،تعاس 2 )د
  ؟دوش يم هدرب راكب يكيرتكلا يياهلانگيس هب هريغ و يبد ،شخرچ هيواز ،لوط ،ورين ،راشف ،ترارح دننام يكيزيف لماوع ليدبت تهج...............  -43
  CLP )ب                ID )فلا

  مادكچيه )د                            روسنس )ج
  ؟تسيچ LTS نابز رد رميات كي فيرعت ماگنه رد RF روتسد هفيظو – 53
 تايوتحم ادتبا هك دوش يم ثعاب لمعلاروتسد نيا يارجا )فلا

 

UCCA  دراو 1

 

UCCA  هب   )يرنياب ( حيحص ددع تروص هب UPC هظفاح زا ار رميات نامز يلعف رادقم سپس و هدش 2
L-

 

UCCA     .دنك راب 1
  .دوش يم رفص  UPC هظفاح رد هدش يريگ هزادنا نامز رادقم و فقوتم يريگ ميات قوف روتسد يارجا اب دوش يم ارجا قوف روتسد دهد تيعضو رييغت كي هب رفص زا OLR رادقم رگا )ب
 )ج

 

BO     .ديامن يم يناوخارف ار 12
  .دنك يم لاعف ار هطوبرم رميات و هداد صيخشت ار لانگيس هبل RF روتسد دهد يم تيعضو رييغت كي هب رفص زا OLR يتقو )د
  ؟ديامن يم شرپ lebaL طسوت هدش هداد سردآ لحم هب droW sutatS ياه تيب هب هجوت نودب ....... روتسد  -63
  CJ )ب       UJ )فلا

  مادكچيه )د    ب و فلا دراوم )ج
  

  .دشاب يم )woL(نيياپ شزرا و )hgiH(الاب شزرا اب تياب ود اي تيب 61 لماشً الومعم هك .دنتسه يتيب 61 و retsigeRعون زا اه هظفاح زا عون نيا   - 73
  )rotalumuccA(روتالوموكآ )ب        MAR )فلا

  BD )د                                  MOR )ج
   ؟تسيچ رميات روتسد رد IB يجورخ شقن  -83
  .دوش يم رهاظ 2 يانبم رد يددع تروص هب VT هب تبسن رميات ي هدنام يقاب نامز )فلا

  .دوش يم رهاظ DCB يانبم رد يددع تروص هب VT هب تبسن رميات ي هدنام يقاب نامز )ب
             .دوش يم رهاظ 61 يانبم رد يددع تروص هب VT هب تبسن رميات ي هدنام يقاب نامز )ج
  مادكچيه )د
  ؟دشاب يم اهرميات زا عون مادك دركلمع هب طوبرم ريز رادومن -93
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  DS )ب                PS )فلا

  FS )د                             ES )ج
 هكيتروص رد …… روتسد يارجا اب  -04

 

VO   ؟ديامن يم شرپ lebeL طسوت هدش هداد سردآ لحم هب دشاب 1=
 SOJ )ب  OJ )فلا

  ZJ )د                UJ )ج
  

  ؟ديامن يم شرپ lebeL طسوت هدش هداد سردآ لحم هب دشاب رفص تابساحم هجيتن هكيتروص رد ...............روتسد يارجا اب  -14
 SOJ )ب  OJ )فلا

 UJ )د                ZJ )ج
  

  ؟دريذپ يمن ار يطرش چيه ارجا يارب روتسد نيا  -24
 UJ )ب   CEB)فلا

  EB )د  TES )ج
  

  ؟دشاب يم يقطنم تيگ مادك هب طوبرم ريز لكش رد هدش هداد ناشن يديلك رادم  -34

  

 DNAN )ب   RON)فلا
  RO )د  DNA )ج
  ؟دنك يم لمع هيذغت لصو و عطق يارب يلصا چييوس كي دننامه ………….. تاروتسد  -44

 RCM )ب   CC)فلا

  CU )د  ECM )ج

  ؟دهد يم شخرچ پچ تمس هب ار يا هملك ود ياه تيب روتسد نيا  -54
 DRR )ب   DSR)فلا

  DLR )د  DLS )ج
  

  ؟دشاب يم............. ياراد دناوت يم هدنرامش روتسد كي  -64
 يجورخ 4 و يدورو 4 )ب    يجورخ 5 و يدورو 3 )فلا

  يجورخ 5 و يدورو 5 )د               يجورخ 3 و يدورو 5 )ج
  ؟داد رارق يجورخ ي هملك كي رد ار يدورو ي هملك كي 1 لمكم ناوت يم روتسد نيا زا هدافتسا اب  -74
  WFS )ب   WFC)فلا

  WSC )د  DLR )ج
 لكتورپ لدبم هك تسا يرازفا تخس ناملا كي...............  -84

 

SR   ؟دشاب يم subiforP اي و IPM لكترپ هب 232
  IPM )ب    يلصا لوژام )فلا

  retpadA CP )د                  PD تروپ )ج
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  .دهد يم شيامن ار يزيچ هچ ريز لكش  -94

  
  هكبش فيرعت يارب OSI يا هيال جنپ لدم )فلا

  هكبش فيرعت يارب سنميز يا هيال تفه لدم )ب
  هكبش فيرعت يارب OSI يا هيال تفه لدم )ج
  مادكچيه )د
  ؟تسيچ  الاب لدم رد ) reyaL krow teN(هكبش هيال هفيظو  -05
  .دزادرپ يم noitceteD rorrEاي اطخ صيخشت دروم رد ثحب هب هيال نيا اريز ،دربب الاب يدايز رايسب دح ات ار هكبش اب راك نانيمطا بيرض دناوت يم يكيزيف هيال اب بيكرت رد هيال نيا )فلا

  .دنك يم تبحص فلتخم ربراك ود نيب ،هكبش قيرط زا يطابترا هسلج كي يرارقرب دروم رد هيال نيا )ب
   .دهد يم هئارا اهنآ هدنهد لاقتنا هيال يارب تاعالطا هئارا مزيناكم كي هيال نيا عقاو رد تسا يرسارس هكبش يارب دمآراك و بسانم مزيناكم كي هئارا هيال نيا راك )ج
  .دنك يم تبحص رگيد يا هكبش اب هكبش كي طابتراو لاصتا دروم رد هيال نيا )د
-2 رد درادناتسا نيا -15

 

 CEI  تروصب يشك ميس دوش يم هدافتسا كرحم  -روسنس ينعي يتعنص نويساموتا رايسب حوطس يزاس هكبش يارب 52.13spbM تعرس اب و تسا هدش فيرعت 8511
  ؟دنوش يم يزاس هدايپ ، دوش يم هيذغت ميس ود نامه زا هك ، لصتم هاگتسد 23 نينچمه و رتم 0091 لوطب هديبات مهب ميس جوز

 هاگرذگ )فلا

 

H2              1 هاگرذگ )بH 
  SR-584 )د               TRAH )ج
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  مود تمسق تالاوس )7-1-2
  ؟دريگ يم رارق هدش نييعت لبق زا تلاح رد يجورخ و يدورو ،ريز يراك ياه تيعضو زا مادك رد   -1
  NUR )ب    POTS )فلا

  DLOH )د    PU TRATS )ج
 
  ؟تسانعم هچ هب droW sutatS رد CF تيب ندوب رفص  -2
  يقطنم تايلمع هتشر كي ندنام مامتان )ب                 زيررس عوقو )فلا 

  يقطنم تايلمع هتشر كي نتفاي ناياپ )د  يضاير ياهروتسد رد اطخ عوقو )ج
 
  ؟دريگ يم رارق تالسا مادك رد )SP(هيذغت عبنم تراك  ،اه تالسا رد اهتراك نتفرگ رارق بيترت رد دوجوم نيناوق قبط   -3

 هس ات كي هرامش تالسا )ب         ود هرامش تالسا )فلا
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 كي هرامش تالسا )د                    دعب هب هس هرامش تالسا )ج

  
4-  UPCيرس ياه 

 

S7 003 ؟دننك يم ينابيتشپ ار كر دنچ  
  كر هس )ب      كر ود)فلا

  كر راهچ )د      كر تفه )ج
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